
 

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa 
vida segundo o vosso amor, para que possa-
mos, em nome do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Primeira Leitura:             Neemias 8,2-6.8-10 

Leitura do livro de Neemias – Naqueles dias, 
2o sacerdote Esdras apresentou a Lei diante 
da assembleia de homens, de mulheres e de 
todos os que eram capazes de compreender. 
Era o primeiro dia do sétimo mês. 3Assim, na 
praça que fica defronte da porta das Águas, 
Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhe-
cer até o meio-dia, na presença dos homens, 
das mulheres e de todos os que eram capazes 
de compreender. E todo o povo escutava com 
atenção a leitura do livro da Lei. 4Esdras, o 
escriba, estava de pé sobre um estrado de 
madeira, erguido para esse fim. 5Estando 
num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista 
de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo 
ficou de pé. 6Esdras bendisse o Senhor, o 

grande Deus, e todo o povo respondeu, levan-
tando as mãos: “Amém, amém!” Depois, incli-
naram-se e prostraram-se diante do Senhor, 
com o rosto em terra. 8E leram, clara e di-
stintamente, o livro da Lei de Deus e explica-
ram seu sentido, de maneira que se pudesse 
compreender a leitura. 9O governador Nee-
mias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levi-
tas que instruíam o povo disseram a todos: 
“Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso 
Deus. Não fiqueis tristes nem choreis”, pois 
todo o povo chorava ao ouvir as palavras da 
Lei.  10E  Neemias  disse-lhes:  “Ide  para 
vossas casas e comei carnes gordas, tomai 
bebidas doces e reparti com aqueles que nada 
prepararam, pois este dia é santo para o nos-
so Senhor. Não fiqueis tristes, porque a ale-
gria do Senhor será a vossa força”. – Palavra 
do Senhor. 

Salmo Responsorial:                            18B(19) 

R. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida! 

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, / conforto 
para a alma! / O testemunho do Senhor é 
fiel, / sabedoria dos humildes. – R. 

2. Os preceitos do Senhor são precisos, / ale-
gria ao coração. / O mandamento do Senhor 
é brilhante, / para os olhos é uma luz. – R. 

3. É puro o temor do Senhor, / imutável para 
sempre. / Os julgamentos do Senhor são 
corretos / e justos igualmente. – R. 

4. Que vos agrade o cantar dos meus lábios / 
e a voz da minha alma; / que ela chegue até 
vós, ó Senhor, / meu rochedo e redentor! – 
R. 

Segunda Leitura:             1 Coríntios 12,12-30  

Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios – [Irmãos, 12como o corpo é um, 
embora tenha muitos membros, e como todos 
os membros do corpo, embora sejam muitos, 
formam um só corpo, assim também acontece 
com Cristo. 13De fato, todos nós, judeus ou 
gregos, escravos ou livres, fomos batizados 
num único Espírito para formarmos um úni-
co corpo, e todos nós bebemos de um único 
Espírito. 14Com efeito, o corpo não é feito de 
um  membro  apenas,  mas  de  muitos 
membros]. 15Se o pé disser: “Eu não sou 
mão, portanto não pertenço ao corpo”, nem 
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por isso deixa de pertencer ao corpo. 16E se o 
ouvido disser: “Eu não sou olho, portanto não 
pertenço ao corpo”, nem por isso deixa de per-
tencer ao corpo. 17Se o corpo todo fosse olho, 
onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse 
ouvido, onde estaria o olfato? 18De fato, Deus 
dispôs os membros, e cada um deles no corpo, 
como  quis.  19Se  houvesse  apenas  um 
membro, onde estaria o corpo? 20Há muitos 
membros e, no entanto, um só corpo. 21O 
olho não pode, pois, dizer à mão: “Não preciso 
de ti”. Nem a cabeça pode dizer aos pés: “Não 
preciso de vós”. 22Antes, pelo contrário, os 
membros do corpo que parecem ser mais fra-
cos são muito mais necessários do que se pen-
sa. 23Também os membros que consideramos 
menos honrosos, a estes nós cercamos com 
mais honra, e os que temos por menos decen-
tes, nós os tratamos com mais decência. 24Os 
que nós consideramos decentes não precisam 
de cuidado especial. Mas Deus, quando for-
mou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao 
que nele é tido como menos honroso, 25para 
que não haja divisão no corpo e, assim, os 
membros zelem igualmente uns pelos outros. 
26Se um membro sofre, todos os membros 
sofrem  com  ele;  se  é  honrado,  todos  os 
membros se regozijam com ele. [27Vós, todos 
juntos, sois o corpo de Cristo e, individual-
mente, sois membros desse corpo]. 28E, na 
Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os 
apóstolos; em segundo lugar, os profetas; em 
terceiro lugar, os que têm o dom e a missão 
de ensinar; depois, outras pessoas com dons 
diversos, a saber: dom de milagres, dom de 
curas, dom para obras de misericórdia, dom 
de governo e direção, dom de línguas. 29Aca-
so todos são apóstolos? Todos são profetas? 
Todos  ensinam? Todos  realizam milagres? 
30Todos têm o dom das curas? Todos falam 
em línguas? Todos as interpretam? – Palavra 
do Senhor. 

Aclamação ao Evangelho  

R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
Foi o Senhor quem me mandou / boas notícias 
anunciar; / ao pobre, a quem está no cativei-
ro, / libertação eu vou proclamar! (Lc 4,18)  

– R. 

Evangelho:                        Lucas 1,1-4; 4,14-21 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – 1Muitas pessoas já tenta-
ram escrever a história dos acontecimentos 
que se realizaram entre nós, 2como nos foram 
transmitidos  por  aqueles  que,  desde  o 
princípio, foram testemunhas oculares e mi-
nistros da Palavra. 3Assim sendo, após fazer 
um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu 
desde o princípio, também eu decidi escrever 
de  modo ordenado para ti,  excelentíssimo 
Teófilo. 4Deste modo, poderás verificar a soli-
dez dos ensinamentos que recebeste. Naquele 
tempo, 4,14Jesus voltou para a Galileia com 

a força do Espírito, e sua fama espalhou-se 
por toda a redondeza. 15Ele ensinava nas su-
as sinagogas, e todos o elogiavam. 16E veio à 
cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Con-
forme seu costume, entrou na sinagoga no 
sábado e levantou-se para fazer a leitura. 
17Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrin-
do o livro, Jesus achou a passagem em que 
está escrito: 18″O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consagrou com a 
unção para anunciar a Boa-nova aos pobres; 
enviou-me para proclamar a libertação aos 
cativos e aos cegos a recuperação da vista; 
para libertar os oprimidos 19e para procla-
mar um ano da graça do Senhor”. 20Depois 
fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sen-
tou-se. Todos os que estavam na sinagoga tin-
ham os olhos fixos nele. 21Então começou a 
dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta passagem 
da Escritura que acabastes de ouvir”. – Pa-
lavra da salvação. 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

PR: Roguemos a Deus que enviou o Espírito 
Santo para ser Luz santíssima do coração 
de todos os fiéis; e digamos: 

R. Iluminai, Senhor, o vosso povo! 
1. Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz, que 

para vossa glória nos fizestes chegar a este 
novo dia. R. 

2. Vós, que iluminastes o mundo com a res-
surreição do vosso Filho, fazei brilhar, pelo 
ministério da Igreja, esta luz pascal sobre a 
humanidade inteira. R. 

3. Vós, que, pelo Espírito da verdade, esclare-
cestes os discípulos de vosso Filho, enviai à 
vossa Igreja este mesmo Espírito, para que 
ela permaneça sempre fiel à vossa mensa-
gem. R. 

4. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que 
ainda vivem nas trevas, e abri-lhes os olhos 
do coração para que vos reconheçam como 
único Deus verdadeiro. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Atendei, ó Pai, as preces que vos apresenta-
mos, por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
constantemente da Eucaristia, pois, todas as 
vezes que celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

Depois da Comunhão 

Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de 
caridade, para que vivam unidos no vosso/ 
amor os que alimentais com o mesmo pão. 
Por Cristo, nosso Senhor. 



A passagem do Livro do Profeta Isaí-
as, lido por Jesus em Nazaré, descreve 
a missão deste profeta. No entanto, 
Jesus viu nessas palavras uma descri-
ção do propósito para o qual Ele pró-
prio foi enviado, ou seja, sua própria 
missão. De fato, lendo as Escrituras, 
Jesus aprendeu não apenas sobre si 
mesmo, mas também sobre Deus Pai e 
seu amor. 

 Jesus citou as Escrituras quando lu-
tou contra as tentações de Satanás, 
quando ensinou, quando discutiu com 
fariseus e os escribas, mas também 
quando, pregado na cruz, experimen-
tou a maior injustiça e o maior sofri-
mento. Disto podemos concluir que a 
Palavra de Deus, que são as Sagradas 
Escrituras, para Jesus foi a fonte de 
sabedoria, esperança e força que ele 
precisava para viver segundo a vonta-
de de seu Pai e para cumprir sua mis-
são. 

 

Quando eu ainda não conhecia Jesus, 
quando não sabia que Ele estava real-
mente vivo, não estava lendo as Escri-
turas. Naquela época, as Escrituras 
não  despertavam  o  meu  interesse. 
Mesmo quando  ouvia  a  Palavra  de 
Deus lida na Igreja, eu estava conven-
cido de que estas palavras não me dizi-
am respeito.  

Tudo mudou depois que experimentei 
que Jesus Cristo está realmente vivo, 
que Ele é uma pessoa real que me ama 
e está sempre comigo. Então a Palavra 
de Deus para mim, ficou uma coisa vi-
va. Jesus começou a falar comigo atra-
vés dessa Palavra. 

As Sagradas Escrituras me permiti-
ram dialogar com Jesus e tornaram-se 
um lugar onde pude conhecê-lo mais 
profundamente.  Meu  relacionamento 
com Jesus pouco a pouco se aprofun-
dou à medida que eu não apenas O co-
nheci melhor, mas também experimen-
tei Sua sabedoria e amor. Neste diálo-
go, aprendi sobre como devo viver, mas 
também para o que Jesus está me cha-
mando. 

Ler as Escrituras tornou-se meu há-
bito, e continuei lendo mesmo experi-
mentando vários problemas e crises de 
fé, quando pensava que Jesus havia 
me abandonado. Nos Salmos que des-
crevem as experiências das pessoas há 
vários milhares de anos, achei uma 
descrição da minha própria experiên-
cia. Fiquei convencido de que as Escri-
turas não eram apenas um livro para 
mim, mas também que era um livro 
sobre mim. Graças a isso, me convenci 
de que Deus me conhece, que está pre-
sente nas dificuldades que passo e que 
sempre me apoia e protege, mesmo que 
eu não sinta sua presença. Então a Pa-
lavra de Deus se tornou uma fonte de 
esperança e força que me ajudou a su-
perar essas dificuldades. 

Terceiro Domingo do Tempo Comum 



As Sagradas Escrituras são a Palavra 
viva de Deus. Através das palavras re-
gistradas  nas  Sagradas  Escrituras, 
Deus Pai fala a todas as pessoas. Cada 
pessoa pode conhecer a Deus e a si mes-
mo através deles. Pode aprender o pro-
pósito de sua própria vida e seu chama-
do, ou seja, o caminho que Deus o Cria-
dor preparou para ela caminhar em di-
reção a esse objetivo. Para todos, a Bí-
blia pode ser uma fonte de sabedoria, 
esperança, força e conforto. 

No entanto, isso não acontece automa-
ticamente. A Palavra de Deus não só 
revela o amor de Deus e nossas maravi-
lhosas habilidades, um modo de vida 
digno e nosso chamado, mas também 
revela os obstáculos que dificultam se-
guir o caminho de Deus. Em uma pala-
vra,  as Sagradas Escrituras também 
revelam nossos pecados. 

Portanto, para que a Palavra de Deus 
dê o fruto desejado por Deus, precisa-
mos ter o desejo de conhecer a Deus e o 
desejo de conhecer a Sua vontade para 
comigo, mas também precisamos confi-
ar em Deus e ter o coração aberto.  

Um coração aberto significa disponibi-
lidade para aceitar toda a verdade, ou 
seja, não apenas a parte que nos causa 
alegria, mas também a parte que nos 
causa tristeza, isto é, a verdade doloro-
sa sobre nossos erros e pecados, bem 

como a verdade que nos incomoda exi-
gindo mudança do nosso pensamento e 
comportamento.  

Ter um coração aberto também signi-
fica confiar que Deus sempre nos mos-
tra o que é o melhor para nós e, a partir 
dessa confiança, ter uma disposição pa-
ra seguir a Palavra de Deus, mesmo 
quando o caminho por ela indicado não 
corresponde às nossas expectativas e 
imaginações ou aos nossos planos pes-
soais. 

Quando  aceitamos  a  Verdade  que 
Deus nos comunica através das pala-
vras das Sagradas Escrituras e a imple-
mentamos,  Deus nos iluminará cada 
vez mais e nos libertará de várias es-
cravidões.  Ele também cumprirá seu 
plano de graça e amor por cada um de 
nós. 

Vamos rezar para que mais e mais 
pessoas ouçam a Palavra de Deus e 
através dela conheçam o amor de Deus 
e Seu plano maravilhoso que Ele lhes 
preparou.  Oremos também para que 
essas pessoas abram seus corações à 
Palavra de Deus e O sigam em suas vi-
das diárias, para que, como uma se-
mente lançada em terra boa, esta Pala-
vra produza uma colheita abundante. 

Assista ao episódio 
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